КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ
АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ
- КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА -

НАЗИВ АКТИВНОСТИ:

ЋИРИЛИЦА И НАША ТРАДИЦИЈА
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Технолошка школа
Врста установе:
Средња стручна школа
Место установе:
Параћин
Школска управа: Јагодина
Сајт школе:
ttp://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs/
Контакт особа: Зорица Ивановић
Телефон школе: 035561697
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Традиција
Трајање активности
Месечно
Ученици обухваћени активношћу Изаберите ко је обухваћен активношћу
Носилац активности
Наведите носиоце активности
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..)
Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.)
Подстицање емоционалног развоја
Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.)
Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности
Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју
Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.)
Поштовање дечјих и људских права, равноправности...
Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите
животиња
Подршка личном и националном идентитету
Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина
Подршка интеркултуралности и мултикултуралности
Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом
Нешто друго:

Страна 1 од 3
*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси
искључиво школа која је попунила образац.

Активност је у
форми

Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...)
Излет, екскурзија, посета...
Такмичење, квизови...
Фестивал
Хуманитарна акција
Клуб
Секција
Радионица
Трибина
Сајам, вашар, продајна изложба
Спортска манифестација
Истраживање
Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...)
Нешто друго:

ОПИС АКТИВНОСТИ
Опис активности

Одржавање ове изложбе помогло је неколико институција. У Градској библиотеци „Др Вићентије
Ракић“ у Параћину одржали смо радионицу „Пустовани дарови“ на којој смо правили украсне и одевне
предмете од вуне који су били изложени на изложби.
У сарадњи са „Културним центром“ у Параћину реализовали смо и радионицу „Ћирилица на метар“.
Предавање о калиграфији одржао је Жарко Станковић, уредник ликовног програма у „Културном
центру“. Он је био и вођа калиграфске радионице.
Велики допринос су дали и родитељи ученика који су уступили предмете који су коришћени у
традиционалном српском домаћинству у прошлости.
Успешности ове изложбе допринели су и представници штампаних и електронских медија који су о
овоме извештавали и тиме дали могућност да се о примерима позитивне праксе чује и даље од наше
школе.Припреме су трајале септембар-новембар 2017, а сама изложба је реализована 28. 11. 2017.
године. Ученици су у склопу ранијих ваннаставних активности били упознатиза радионичарским
радом.Била је потребна материјална подршка ради израде калиграфских радова (укупно 100
калиграфских радова на блоку А5, 20 метара белог папира за калиграфску радионицу, боје, 20
лепенки, лепак, канап, брашно, млеко, јаја, теглице, украсни папир, итд.). Циљ је упознати посетиоце
изложбе са калиграфски израђеним словима ћирилице; представити заборављене предмете, најчешће
делове покућства и одећу с почетка 20. века; представити лековито биље које су наши преци
користили за лечење; представити процес производње традиционалних млећних производа и
хлебова; представити традиционалан начин израде одевних предмета методом пустовања.
Ученици развијају љубав према српској тарадици, али и осећање толеранције за традиционалне
вредности других народа; негују тимски рад, солидарност и узајамно помагање; уче се
дисциплинованом раду, развијају естетска мерила и способни су да их примене и у другим
пројектима.
Начин праћења активности

Све је забележено на сликама, видео материјалу, на паноима и блок папирима. Део изложбе је још
увек у просторијама школе и могу га видети сви ученици, њихови родитељи и посетиоци школе.
Показатељи ефекта активности

О овој изложби се похвално изразио цео колектив Технолошке школе, позитивне критике је добила и
у средствима јавног информисања, а ученици и други гости похвалили су масовност коју смо
постигли кроз припрему ове изложбе. Резултати ове изложбе су, пре свега, нова искуства која смо
стекли органзјујући изложбу на којој смо представили производе, које су већином израдили наши
ученици или су донели предмете које чувају као део свог породичног и културног наслеђа.Добробит
се огледа у коначном препознавању важности неговања наше традиције. Оживели смо неке
традиционалне вештине везане за спремање хране, али смо и подстакли све да ћирилицу користе
као део нашег националног идентитета, неодвојивог дела нашег српског бића.
Остале напомене
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Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

http://mojportfolio.nasaskola.rs/index.php?r=portfolio%2Fview&idUnos=13564
https://youtu.be/-bLuAYzpoNM
https://youtu.be/cvnLKfzWq2s
http://mojportfolio.nasaskola.rs/index.php?r=portfolio%2Fview&idUnos=10235
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